Zápis ze zasedání
Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro kvalitu v dalším vzdělávání
konaného dne 13. března 2014 v Praze
Prezence
Přítomni










Ing. Petr Kazík, AHRA – Human Resource Agency s.r.o. (předseda PS)
Mgr. Erika Konupčíková, AIVD ČR
Mgr. Jana Brabcová, Grafia, s.r.o. (místopředsedkyně PS)
PhDr. Marie Jírů, Centrum andragogiky, s.r.o.
Ing. Kristýna Kozáková, Česká společnost pro jakost, o.s.
Mgr. Klára Bezděková, MŠMT
Mgr. Martin Sycha, PhD.
PhDr. Zdeněk Palán, PhD.
PhDr. Michal Šerák, PhD.

Nepřítomni






Ing. Jana Puhalová, ALPELEPHANT s.r.o. – omluvena
Mgr. Tomáš Langer, AIVD ČR – omluven
Karel Sodomka, AMOS
Mgr. Markéta Nekolová, Fond dalšího vzdělávání
Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. – omluven

Zasedání
Ing. Kazík zahájil zasedání přivítáním účastníků a hostů z MŠMT a vyzval je přímo k představení problémů a
věcí, které je třeba řešit.
Mgr. Bezděková zmínila revizi zákona 179, která jim nebyla umožněna provést, proto se snaha obrací na
implementaci změn do některých stávajících zákonů.
Na MŠMT se začíná mluvit u ratingu a je to i téma ministra školství a proto by se AIVD ČR měla angažovat
v prosazení asociace jako certifikačního orgánu – k provádění ratingu vzdělávacích institucí.
Nový ministr pan Chládek považuje další vzdělávání za důležité téma a snaží se převést agendu DV na
MŠMT a i když to vzhledem k například rekvalifikacím bude obtížné.
Chystá se projekt propagace DV – obecně, stejně jako prosazování NSK. Bude tam formulována celá řada
dalších aktivit.
NSK – včera byla schůzka implementačních pracovníků projektu. Možnost využití certifikátu pro AO. Budou
probíhat mohutné propagační kampaně.
Dr. Sycha uvedl, že ve Strategii 2020, se mu podařilo doplnit informaci o DV do tohoto dokumentu, byla tam
vložena podkapitola o DV, která obsahuje šest opatření – implementace NSK, propojení počátečního a
dalšího vzdělávání, podpora nabídky – rating vzdělávacích institucí, podpora přeměny škol na centra
celoživotního vzdělávání, dále stimulace poptávky po DV a podpora vzdělávacích aktivit k rozvoji aktivního
občanství,
Dokument je důležitý jako podmínka pro vyhlašování výzev v OP a dalších aktivitách.
Hosté z MŠMT požádali členy pracovní skupiny o návrhy pro úpravu profesní kvalifikace Lektor dalšího
vzdělávání a to v nastavení požadavků na odbornou způsobilost AO. Problém je v nastavení indikátorů nebo
požadavků v dokazování délky praxe v lektorské a manažerské činnosti.
Návrhy:
- neuznávat DPP jako doklad o lektorské a manažerské praxi
- prodloužit délku nutné praxe na více let – např. 10 let
- vyžadovat nejméně poloviční úvazek
- příprava na zkoušku má být až u komise, nedá se uznávat příprava předem
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Plán činnosti pracovní skupiny – návrhy aktivit pro 2014
Desatera kvality – dokončení a vydání seriálu v andragogice a na stránkách AIVD – první článek vytvoří Mgr.
Konupčíková a odešle Ing. Kazíkovi do 10. 4. 2014. Pro vydání bude také využito nabídky v
periodiku Perspektiva – Česká společnost pro jakost.
Soutěže kvality budou vyhlášeny na vánočním večírku a vyhlášení vítězů proběhne na valné hromadě AIVD
ČR v roce 2015
Školení pro zadavatele DV. Provést kroky pro spolupráci s FDV MPSV, GŘ UP a PMF – personalisté.
Memorandum – kompetence MŠMT a MPSV
Kulatý stůl hráčů v DV – setkání a předávání informací o dění v oboru. První setkání se uskuteční 29. 4.
Téma: Kvalita v dalším vzdělávání a rating vzdělávacích institucí.
Oslovit svazy zaměstnavatelů SPD, HK, napsat články.
Nabídka účasti na konferencích s tématy ke kvalitě DV
Seminář pro členy před valnou hromadou na téma Návratnost investic do vzdělávání.

Soutěže kvality AIVD ČR, postup pro vyhlášení nového ročníku
Otevřít soutěže mimo členskou základnu.- PS souhlasí
Poskytování zpětné vazby účastníkům.
Vyhlášení na vánočním večírku a ukončení na valné hromadě.

Desatera kvality - úkol trvá




Mgr. Jana Brabcová – Lektor: bod 3 a VI: bod 9
PhDr. Bohumír Fiala - Lektor: bod 4 a VI: bod 2
Mgr. Erika Konupčíková – Lektor: bod 5 a VI: bod 6

Různé
Další zasedání PS se uskuteční 5. června v 10:00.

V Praze dne 13. 03. 2014

Zapsala: Mgr. Erika Konupčíková

Schválil: Ing. Petr Kazík
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